Landbouwraad Steenokkerzeel
Orchideeënlaan 17
1820 Steenokkerzeel
tel 02/254.19.51 (secr. Groendienst)

21 november 2018

Verslag van de bestuursvergadering van de landbouwraad van
dinsdag 20 november 2018
Plaats: collegezaal gemeentehuis 19:30-21.45 uur
Agenda:
 Goedkeuring verslagen
 Gemeentelijke Schattingscommissie droogte 2018
 Everzwijnen uiteenzetting WBE 10 oktober 2018
 Advies MER-PAS
 Trage wegen
 Verloren gegane grond 2005-2017: vraag Vlaamse landmaatschappij
 Loslopende honden
 Uitdovend beleid landbouw
 RUP 11
 Straatnaamborden velden
 Landbouwraad 2019
 Inzet wijkwerkers (vroegere PWA )
 Varia
Deelnemers:
o Jos Bertens, voorzitter
o Fons Crynen, secretaris
o graaf paul de Lannoy
o Dirk Vandervorst
o Patrick Cornette
o Marc Verelst, gemeente & verslag
Verontschuldigd:
o Maurice Huys
o Jerry Casier, schepen
o Eric Mommens
Besproken punten
1 verslagen
1a.Goedkeuring verslag 28 februari 2017: OK
1b.Goedkeuring verslag 26 juni 2018: OK
Beide verslagen komen op het college van 26 november 2018 en nadien op de
gemeentelijke website;
2 Gemeentelijke Schattingscommissie droogte 2018: Er zijn uiteindelijk 13 PV’s
opgemaakt. Van deze 13 dossiers, in totaal betrof het ca. 125 ha, waren er 4 van
landbouwbedrijven binnen de gemeente..
Waarom was er geen 2e ronde? Vele landbouwers hebben reeds vrij snel na de 1e ronde
beginnen aardappelen en maïs te oogsten. Er was weinig reactie van de hogere overheden.
Hoe aanpak in de toekomst? Is dit nu niet iets meer voor de Vlaamse landmaatschappij en
mestbank?
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3a Everzwijnen Op woensdag 10 oktober werd 2018 er door 4 lokale en omliggende
wildbeheerseenheden de mogelijke problematiek van de reeds dicht genaderde everzwijnen
uiteengezet. graaf Paul geeft toelichting: Er wordt gestreefd naar een nultolerantie. Er was
weinig volk aanwezig. Marc voor de gemeente en Eric Mommens voor de Landelijke Gilden
waren er wel. De groenen zijn principieel akkoord maar willen niet tekenen. De HVV
(Hubertus vereniging Vlaanderen) heeft een speciale toelating voor everzwijnen
aangevraagd; Het doel is om elk jaar hierover een vergadering te organiseren.
Op 22 november en 6 december 2018 zullen er stille drukjachten georganiseerd worden op
everzwijnen in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei. Deze evers kunnen op één nacht hier
zijn. (dagelijkse verplaatsing tot 20 à 30 km).
Het afschot van everzwijnen gebeurt met kogels. Gewonde evers, in het bijzonder zeugen
met jongen, zijn levensgevaarlijk.
3b: Birdcontrol van de luchthaven meldt veel overlast van ganzen rond de landingsbaan
te Humelgem . Er ligt veel kleine maïs en kolven op de velden. Ze zitten ook op andere
velden. Het aangehaald perceel in het Latteveld behoort tot het jachtgebied van Van
Craenenbroeck zoals getipt door Jos.
3c:Houtduiven Jos haalt aan dat een goed opererende wildbeheerséénheid ook de
overlast door houtduiven aanpakt.
3d Bevers Er zijn meldingen van bevers in Hofstade, Elewijt en Kampenhout.
4 Advies

MER-PAS: grotendeels overname advies landbouworganisatie: zie bijlage

5 Trage wegen:
5a Heropening Voetweg 35 Papenblokweg tussen Collegestraat en Driebundersweg
verloopt moeilijk.
De provincie heeft een gedeeltelijke verlegging van de voetweg langsheen de waterloop
B2086/6745 Leibeek-Vossekot, derde categorie, op 6 september 2018 goedgekeurd. Op 17
oktober heeft de watering der Barebeek bij de provincie Vlaams-Brabant beroep
aangetekend om dit dossier samen te behandelen met het beroepsdossier van eigenaar Bert
Schoevaerts in verband met het plaatsen van enerzijds een afsluiting van 2 m hoog en
anderzijds een gewone weideafsluiting. Hoe kan de 5m zone gevrijwaard blijven ?
5b Gaat het ANB een trage

weg in het Floordambos verleggen?

5c Reinheid langs de wegen Provincie, gemeente Er staat nog maar één provinciaal
bord te Humelgem in de Achter de Hovenstraat voor de sensibilisatie om de velden en
trage wegen proper te houden.
Landbouwers zijn niet echt vragende partij om overal borden en palen te zetten.
5d gebruik van 5m zone langs de geklasseerde waterlopen
De wandeling, langsheen de Barebeek op de dag van de trage weg op zondag 21 oktober
2018, was een slecht voorbeeld voor de deelnemers. In principe is de strook van 5 m
breedte langsheen de waterlopen privaat terrein en enkel toegankelijk voor de eigenaars en
het onderhoud door de watering.
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5e Veel trage wegen zijn in de jaren 70 met Europese landbouwsubsidies in beton
heraangelegd. In Perk is dit niet gerealiseerd. Als landbouwers met hun eigen wagen naar
hun velden nu gaan kijken krijgen zij soms ongepaste opmerkingen van fietsers,
wandelaars en andere gebruikers.
Jos is uiteindelijk wel tevreden met de huidige toestand en aangepaste landbouwsluis, kant
Lemmeke, in de Kandriesstraat of Humelgemse Weg te Kampenhout.
5f Verkeersborden voor landbouw- en trage wegen Vraag tot aanpassing
verkeersborden trage wegen, nu voornamelijk door F99c en F101c, graag onderbord
uitgezonderd aangelanden en beheer: Dit is ook nuttig voor de arbeiders van de watering,
Interza, gemeente e.a.
6 Verloren gegane grond 2005-2017: Elk jaar verdwijnt er in de gemeente voor de
landbouw beschikbare grond. Vraag Vlaamse landmaatschappij: nog geen gegevens.
Opsomming grotere terreinen: verpaarden van diverse terreinen, golf Melsbroek, voetbal
Melsbroek, bossen en hondenlosloopweide ANB, Steen III, ‘t Velleken, RUP 11,
Hoogveldweg …
7 Loslopende honden:
7a artikel Den Beiaard januari -februari 2019: politiereglement
7b bordjes in de trage
kasteelpark Humelgem?
7c meer

wegen: honden aan de leiband en opruimen hondenpoep type

controle (GAS)

7d terug invoeren hondenbelasting?: niet echt haalbaar
7e Vuilbak naar wachtbekken Vogelzang voorstel juist voorbij Eric Mommens De
hondenpoep word nu juist voorbij de betonverharding in het veld geworpen met zakje en al.
8 Uitdovend beleid landbouw?
voorbeeld Machelen,
Melsbroek: Achtergael bestaande bouwgrond (woonuitbreidingsgebied) 900 handtekeningen
om terug landbouwgrond te maken? > vrees woonuitbreiding gebied rond Perksesteenweg =
herbevestigd agrarisch gebied
De landbouwraad wenst de vermindering van het grondareaal te voorkomen en kiest onder
andere voor het behoud van het ingekleurde woongebied aan de golf in plaats van elders
binnen zoveel tijd nieuwe landbouwgrond te moeten afgeven.
9 RUP 11: voetbalvelden Perk herbevestigd Agrarisch gebied? Opzoeken
Bezwaar BPA termijn : vergadering gemeente + GeCoRo , navraag
Parking gronden Jef Imbrechts, land in ruil?
Joris doet dit dossier. Bij navraag (Marc): Het dossier is nu bij een studiebureau. Nadien
wordt dit naar de betrokken actoren teruggekoppeld.
10 Straatnaamborden velden:
De problematiek rond de plaats van de houten paal en naambord trage weg kruispunt
Kerselaerenstraat x VW 36 Molenweg is in oplossing door de regeling tussen Patrick
Cornette, Luc Deheyn , ploegbaas groen van de gemeentelijke dienst Werken in eigen
beheer en Sarah Vermylen van Toerisme Vlaams-Brabant.
De website van Kampenhout geeft info over deze houten palen.
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Dient op alle voetwegen deskundig bekeken te worden.
11 Landbouwraad

2019:

11a voorbeeld Kampenhout, Zemst,
11b Meer ruimte en tijd vrijmaken voor landbouw
11c Januari 2019: Bestuursvergadering: het doel is om het huidige bestuur voor te stellen
aan de nieuwe schepen van landbouw en omgekeerd.
11d Februari 2019: Algemene vergadering, (Liefst niet later om rekening houden met de
werken op het veld ) en de weersomstandigheden. Digitaal voorbereiden.
11e Hoe de Interesse wekken voor de algemene vergadering? ( zitpenning ? waardebon te
gebruiken in gemeente van 10 of 20 euro ? )
11f Iets meer gewicht bij adviesraden.
12 Inzet wijkwerkers (vroegere PWA) Landbouw is te veel gemechaniseerd.
Bij veel van deze mensen is er dikwijls een te grote en moeilijk integreerbare sociale
achtergrond.
13 Varia
13a Het OCMW van Brussel en het OCMW van Mechelen verkopen massaal
hun bossen soms ook landbouwgronden aan bij voorkeur Natuurpunt.
Er zijn meldingen dat hier en daar de pachtwet wordt omzeild.
Er wordt soms tot 2x de wettelijke huurprijs gevraagd en er worden ook bijkomende
voorwaarden zoals de stoep onderhouden, opgelegd KB. en PC kennen geen problemen.
Natuurpunt is in Kampenhout, door de aankoop van de gronden van het Brusselse OCMW
nu grootgrondeigenaar. Bij het tot stand komen van een natuurreservaat zijn er (Europese)
subsidies beschikbaar en zijn er ook voorkooprechten. Door een hoger vrij bod is het
mogelijk om de onderhands verkoop aan Natuurpunt af te remmen. Men moet er van op de
hoogte zijn en het jaagt de grondprijzen omhoog
13b Verkiezingsprogramma Klaver NVA: leegstaande boerderijen, geen
vermelding van landbouw als afzonderlijk thema, wel vrijwaring van open ruimte.
13c Intern Marc: De collegezaal heeft het voordeel van een digitaal scherm. Toch terug
naar de vergaderzaal van de sporthal, wel met laptop, beamer en scherm/witte muur. (2
consumpties ter beschikking stellen)
14 Bijlagen
14a Verslag WBE 10 oktober 2018
14b brief Minaraad 3e uitbreiding Hellebos-Rotbos: per e-mail door graaf Paul doorgestuurd
14c Advies Plan MER-PAS
14d Agrarische bevestigde gebieden Perksesteenweg
14e Agrarische bevestigde gebieden rond voetbal Perk (RUP 11)
Einde vergadering:21.40 uur
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De eerstvolgende vergadering van het huidige bestuur van de Landbouwraad met de
schepen van landbouw is voorzien op
Dinsdag 22 januari 2019, aanvang 19.30 uur in de vergaderzaal van de Sporthal,
Orchideeënlaan 19 te 1820 Steenokkerzeel.
(Een algemene vergadering van de landbouwraad wordt voorzien in februari 2019.)
Verslag: Marc Verelst

Jos Bertens, voorzitter
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